Produktdatablad
Keramisk
ytbeläggning för
skydd mot extremt
torrslitage

Belzona® 1811/1812

Belzona® 1811 och Belzona® 1812 (Ceramic Carbide) är
tvåkomponent coatings för reparation och skydd av
ytor utsatta för torrslitage.

Ceramic Carbide

Belzona® 1811/1812 (Ceramic Carbide)
kommer att:
• Förenkla underhållsförfarandet
• Minska behovet av reservdelar
• Skydda mot torrslitage
• Förlänga livstiden
• Minska antalet heta arbeten och förbättra
säkerheten
Belzona® 1811/1812 (Ceramic Carbide) kan appliceras
utan
specialverktyg.
Dessa
material,
med
spackelkaraktär, har mycket god vidhäftning till många
olika material. Homogena, sömmfria ytbeläggningar
med utmärkt skydd mot torrslitage erhålles.

Slitplåtar

Matarskruvar

Applikationer med Belzona®
1811/1812 (Ceramic Carbide)
omfattar:

Impellrar
Rörböjar

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykloner
Tippﬁckor
Munstycken
Matarskruvar
Löphjul, impellrar
Glidbanor, rännor
Rörböjar
Slitplåtar
Blandningskärl

www.belzona.com
Belzona® har lösningen på Dina reparations- och underhållsbehov.

Belzona® 1811/1812 (Ceramic
Carbide) är:
Enkelt

Belzona® 1811/1812

•

Inga specialverktyg krävs

•

Enkelt att blanda och applicera

•

Blanda och använd endast den mängd som
erfordras

Ceramic Carbide

Säkert
•

Låg härdningstemperatur utesluter brandrisk

•

Lösningsmedelsfri

•

Inget pulver eller löst aggregat erfordras vid
blandning

Mångsidigt
•

Snabb härdning betyder korta stopp

•

Applicera tunnt eller tjockt i ett moment

•

Ingen krympning, expansion eller förvängning

•

Mycket god vidhäftning till alla rigida material, t
ex stål och gjutjärn

Effektivt
•

Hög mekanisk hållfasthet

•

Korroderar ej

•

God kemikalieresistens

•

Brett temperaturintervall

•

Sömmfritt material utan skarvar

Matarskruvar

För mer detaljerad information hänvisas till:
Belzona® Product Speciﬁcation
Belzona® Bruksanvisning
Belzona® KNOW-HOWIn Action
För mera information, vänligen kontakta din lokala Belzona® representant:

KVALITETSPRODUKTER – TEKNISK SUPPORT
Produkter från Belzona® är tillverkade i enlighet med de stränga
kraven i de internationella kvalitets- och miljöstandarderna
ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Belzona® har ett globalt distributionsnätverk av över 140
distributörer i 120 länder. Lokal teknisk support ges av en
utbildad Teknisk Konsult som diagnostiserar problemet,
rekommenderar
lösningen,
tillhandahåller
24-timmar
fältövervakning och -rådgivning.
ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612
Tillverkas enligt ett ISO 9000 Registrerad
Kvalitetskontroll Management System
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